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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین جو سازمانی حمایتی و رفتارهای مشارکت جویانه مثبت مشتری با توجه به نقش میانجی
رفتارهای فراوظیفه ای مثبت مرتبط به کار شامل رفتارهای انطباقی و پیش نگر کارمند و اثر تعدیلی سرمایۀ روانشناختی مثبت
کارکنان انجام شد .پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ انجام آن توصیفی-پیمایشی بوده است .نمونهها شامل 513
کارمند و 560مشتری از  60شرکت بیمه بود که به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای و در دسترس انتخاب شدند .برای
گردآوری دادهها از پرسشنامههای سرمایه روانشناختی مثبت ،جو سازمانی حمایتی ،که توسط کارکنان پاسخ داده شدند و
پرسشنامههای رفتار انطباقی ،رفتارهای پیش نگر و رفتارهای مشارکت جویانه مثبت مشتری ،که توسط مشتریان پاسخ داده
شدند ،استفاده گردید .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روش معادالت ساختاری و نرمافزارهای  SPSS 24و Amos 23و
همچنین روش رگرسیون با استفاده از برنامه  Process Macroاستفاده شد .یافتههای تحقیق نشان داد که رفتارهای فراوظیفه-
ای مثبت مرتبط به کار ،نقش میانجی در رابطه بین جو سازمانی حمایتی و رفتارهای فراوظیفهای مثبت مشتری ایفا میکنند .به
عالوه ،نتایج تأیید کرد که سرمایه روانشناختی مثبت در تعامل با جو سازمانی حمایتی بر رفتارهای پیش نگر و انطباقی کارکنان
تأثیر مثبت داشته و این اثر تعاملی بر رفتارهای پیش نگر بیشتر از رفتارهای انطباقی است.
کلیدواژهها :جو سازمانی حمایتی ،سرمایه روانشناختی ،رفتار مشارکت جویانه ،رفتارهای فراوظیفهای.
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مقدمه

سازمانهای خدماتی با  70درصد تأثیر بر تولید ناخالص داخلی ،از مهمترین سازمانهای هر کشوری
تلقی میگردند) .(The world bank, 2018درعینحال در بسیاری از کشورها ،این سازمانها با پدیدههایی
چون رکود اقتصادی ،رشد تکنولوژی و رقابت فزاینده و افزایش انتظارات مشتری مواجهاند

(Wilder,

) .Collier, & Barnes, 2014در چنین فضای اقتصادی /رقابتی ،که ایجاد مزیتی متفاوت در کسبوکار،
دشوار است ،این سازمانها پی بردهاند که به منظور بهبود توان رقابتیشان ،بایستی به مشتریان به عنوان یک
منبع ارزشمند و مؤثر ،توجه نمایند ).(Yi, Gong & Lee, 2013; Ahmadi & Nadi, 2019

در دههی اخیر ،رفتارهای فراوظیفهای مشتری ،برای مثال رفتار شهروندی و مشارکت جویانه ،محور توجههه
مطالعات مدیریت قرار گرفته است .چراکه این رفتارها موجب افزایش منههابع و کههاهش هزینههههای سههازمان
ازجمله هزینههای تبلیغات و یا هزینههای جههذب نیههروی انسههانی میشههوند

;(Chen, Chen & Guo, 2019

) .Chang, 2016رفتارهای فراوظیفهای مشتری به اقدامات داوطلبانههه و بصههیرتی مشههتری در راسههتای تههأمین
منافع سازمان ،صرفنظر از منافع خود مشتری ،اشاره دارد .یکی از انواع رفتارهای فراوظیفهههای ،رفتارهههای
مشارکت جویانه مشتری است که رفتارهای آشکار و خودخواسته مشهتری را در حههین و په

از خریههد یهها

دریافت خدمات ،شامل میگردد ) .(Verleye, Gemmel & Rangarajan, 2014تفاوت اصلی این رفتار با
سایر رفتارهای فراوظیفهای مشتری در این است که ،مشتری با هدفی خاص و از طریق کمک و همکاری با
کارکنان جهت انجام امور ،ارائه پیشنهادها یا بازخوردهای مفید به سازمان به منظور بهبود کیفیت خدمات و
معرفی و پیشنهاد سازمان به دوستان و سایرین ،عمل میکنههد ) .(Jaakkola & Alexander, 2014بنههابراین،
شناخت عوامل مؤثر بر رفتارهای مشارکت جویانه مشتری و روابط بین آنها برای سازمان مفید خواهد بود.
عملکرد کارکنان صف در شرکتهای خدماتی همچون بیمههه ،بههه جهههت تههأثیر مسههتقیمی کههه بههر کیفیههت
خدمات درک شده ،رضایت مشتری و متعاقباً تمایالت رفتاری مشههتری نسههب بههه شههرکت دارد ،از اهمیههت
زیادی برخوردار است .به عبارتی دیگر ،مشتریان بههر اسههاس رفتارههها و عملکههرد کارکنههان ،دربههاره کیفیههت
خدمات ارائه شده و عملکرد سازمان قضاوت کرده و این قضاوتها مبنایی برای تمایالت رفتاری آنههان بههه
سمت سازمان خواهد بود .بنابراین ،عملکرد کارکنان صف برای موفقیت سازمان امری بسیار حیههاتی اسههت
) .(Liao & Chuang, 2004رفتارهای مثبت و عملکرد مطلوب کارکنان میتواند منجر به پیامههدهای مثبتههی
چون حمایت مشتری از سازمان ،رفتار شهروندی ،تبلیغات دهان به دهان و رفتارهای مشارکت جویانه مثبت
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مشتری گردد ) .(Raub & Liao, 2012بر اساس تئوری تبههادل اجتمههاعی 1وقتههی شخصههی رفتارهههای مفیههد
و کمک کننده سایرین را در راستای منافع خویش مشاهده کند ،متقههابالً نسههبت بههه آن افههراد احسههاس دِیههن
کرده و سعی بر جبران آن رفتارها خواهد کرد .بر این اساس ،درصورتی که مشتری ،رفتارهای فراوظیفهای
مثبت مربوط به کار را (همچون رفتارهای پیش نگر و انطباقی) ،در رفتار کارکنان مشاهده کند ،ترغیب بههه
جبران آن از طریق نشان دادن رفتارهای فراوظیفهههای (یعنههی رفتارهههای مشههارکت جویانههه مثبههت) میشههود.
کارکنانی که روشهای ارائه خدماتشان را متناسب با نیازهای مشتری انطباق میدهند و به پیش بینی نیازهای
مشتریان میپردازند نسبت به آنانی که صرفاً به انجام وظایف سازمانی و رسمی خود بسنده میکننههد ،تههأثیر
بیشتری بر کیفی ت خدمات درک شده ،رضایت و رفتارهای مشارکت جویانه مثبت مشتری خواهند داشهت
).(Nguyen, Johnson, Collins & Parker, 2017

با توجه به اهمیت و نقش رفتارهای فراوظیفهای مثبت کارکنان بر رضایت و رفتار مشتری و متعاقباً موفقیت
سازمان ،درک از عواملی که کارکنان را ترغیب به انجام چنین رفتارهایی میکنند ،برای مدیران مهم است
) .(Parker, Bindl & Strauss, 2010پیشینه علمی ،این تفکر که جو سازمانی بر نگرشها و رفتار کارکنان
تأثیر دارد را مورد تائید قرار داده است ) .(Berberoglu, 2018در محیطهای نامطمئن که الزامات شغلی
نامشخص و غیرقابل پیش بینی هستند ،جوسازمانی (خدماتی) مثل حمایت مدیران ،موجب احساس امنیت و
برانگیختگی کارکنان به انجام فعالیتهایی که نیازهای مشتری را برآورده میسازد ،میگردد .(Nguyen et

) al., 2017; Berberoglu, 2018بنابراین ،دستیابی به نتایج سازمانی مثبت و رفتارهای فراوظیفهای مشتری
تنها به داشتن کارکنان شایسته که رفتارهای پیش نگر و انطباقی از خود نشان دهند نیست بلکه اینگونه
رفتارهای کارکنان و مشتریان ممکن است به واسطه ایجاد جو سازمانی مطلوب و حمایتهای روانشناختی
از کارکنان بوجود آید و تقویت گردد ) .(Wilder et al., 2014برای مثال کارکنانی که احساس میکنند
سازمان به رفاه و آسایش آنان توجه دارد و همچنین حمایتهای مدیران ،سیاستها و مقررات سازمان را
حامی خود تشخیص میدهند تمایل بیشتری به نشان دادن رفتارهای فراوظیفهای در شغلشان خواهند داشت.
از سوی دیگر ،بر اساس دیدگاه رفتار سازمانی مثبت گرا ،سرمایه روانشناختی به عنوان یک متغیر ذهنی و
فردی ،از تعیین کنندههای مهم رفتار افراد محسوب میشود .لوتانز و همکاران ( )2007سرمایه
روانشناختی مثبت گرا را به عنوان یک منبع قوی در جهت رشد و بهبود عملکرد فردی و ایجاد مزیت
________________________________________________________________
1. Social Exchange Theory
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رقابتی برای سازمان معرفی کردهاند .محققان بحث کردهاند که سرمایه روانشناختی مثبت موجب
هیجانات مثبت در افراد شده و سپ

منجر به رفتارهای فراوظیفهای همچون تسهیم اطالعات ،ارائه

پیشنهادات سازنده و غیره میشود ) .(Avey, Reichard, Luthans & Mhatre, 2011بنابراین ،انتظار
میرود که کارکنان با سرمایه روانشناختی باال ،رفتارهای فراوظیفهای نسبت به مشتری ،همکاران و سازمان
نشان دهند ) .(Gupta, Shaheen & Reddy, 2017نظر به موارد گفته شده ،تحقیق حاضر درصدد پاسخ به
این سؤال میباشد که آیا جو سازمانی حمایتی بر رفتارهای فراوظیفهای مرتبط به کار کارکنان (یعنی
رفتارهای انطباقی و پیش نگر) و متعاقباً رفتارهای فراوظیفهای مثبت مشتری (یعنی رفتارهای مشارکت
جویانه) تأثیر دارد؟ و آیا سرمایه روانشناختی مثبت ،رابطه بین جو سازمانی حمایتی و رفتارهای انطباقی و
پیش نگر کارکنان را تعدیل میکند؟
مبانی نظری تحقیق
جو سازمانی حمایتی

به عقیده لوتانز و آوالیو ( )2003برای دستیابی نیروی انسانی به عملکرد پایدار ،زمینه حمایتی مثبت
امری ضروری است .از این رو ،محققان برای سالها به مطالعه در این حوزه پرداختهاند .بعضی به جنبههای
عملکرد فردی که ترکیبی از توانایی ،حمایت و تالش است توجه کردهاند .آنان بیان میکنند که عملکرد
کارکنان به تواناییها ،حمایتی که برای انجام بهینه شغلشان دریافت میکنند و انگیزه باال برای انجام بهینه
امور بستگی دارد .بنابراین ،یک عامل مهم در عملکرد کارکنان مقدار حمایتی است که دریافت میکنند
) .(Luthans, Norman, Avolio & Avey, 2008رویکرد دیگر مستقیماً به جو سازمانی حمایتی مثبت
توجه کرده است .محققان ،جّو سازمانی را منعک

کننده نگرش کارکنان از سازمان میدانند که به عنوان

نیروی اصلی ،رفتار کارکنان را تحت تأثیر قرار میدهد .در واقع به مجموعهای از ویژگیهای حاکم بر
یک سازمان که آن را قابل اعتماد ،اطمینان بخش ،تسهیل کننده یا برعک

بازدارنده ،غیرقابل اعتماد و

ترس آور میسازد ،جو سازمانی گویند ) .(Rasouli, 2015جو سازمانی حمایتی مثبت ،به مقدار حمایتی
که کارکنان از سوی مدیران ،سایر واحدهای سازمان و همکارانشان به منظور انجام موفقیت آمیز وظایف-
شان دریافت میکنند ،گفته میشود ) .(Alizadeh Sani, Hosseini & Tabassomi, 2018بر این اساس،
در فضای سازمان حمایتی ،کارکنان تشویق به خوش بینی و اعتماد به تواناییهایشان شده و هر نوع اشتباهی
در کار ،به عوامل خارجی و عدم ثبات شرایط نسبت داده میشود .برای مثال ،اگر کارکنان در یک جو
حمایتی دچار اشتباهی شوند ،احساسشان از حمایتی بودن جو سازمان ،به آنان اجازه میدهد اشتباهات را
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ناشی از ضعف دانش ،مهارت و تواناییهایشان ندانسته ،بلکه آنها را به اوضاع و شرایط موجود نسبت دهند.
به عالوه ،حتی اگر علت شکست و اشتباه به کارکنان نسبت داده شود ،وجود جو حمایتی مثبت ،این
احساس را در کارکنان ایجاد میکند که علیرغم اشتباه مرتکب شده ،فرصت الزم برای اصالح و یا جبران
اشتباه برای آنها وجود دارد ) .(Luthans et al., 2008برای مثال بعضی مطالعات نشان دادند که جو
سازمانی حمایتی بر رضایت و تعهد شغلی ،عملکرد کارکنان ،رضایت مشتری و نهایتاً عملکرد سازمانی
تأثیر دارد ).(Berberoglu, 2018; Woznyj, Heggestad, Kennerly, & Yap, 2019

بر اساس موارد گفته شده در تحقیق حاضر ،این ادعا مطرح شده که اگر کارکنان درکشان از جو سازمانی،
حمایتی و مثبت باشد ،در انجام وظایفشان ،به طور خالقانه و ریسک پذیر عمل کرده و تمایلشان به
رفتارهای فراوظیفهای مرتبط به کار (یعنی رفتارهای انطباقی و پیش نگر) به منظور جلب رضایت مشتری
افزایش خواهد یافت.
رفتارهای فراوظیفهای مثبت کارمند( 1انطباقی و پیش نگر)

به رفتارهای بصیرتی که ،در شرح وظایف شغلی افراد وجود نداشته و بوسیله یک سیستم رسمی
سازمانی ارزیابی نمیگردد و فرد در صورت عدم انجام آن ،مورد سرزنش و توبیخ قرار نمیگیرد،
رفتارهای فراوظیفهای گفته میشود .این رفتارها داوطلبانه بوده و درصورت مثبت بودن ،موجب افزایش
اثربخشی سازمان میشود .رفتارهای فراوظیفهای کارمند بر سه گروه ،همکاران (سایرکارکنان) ،سازمان و
مشتریان تأثیر میگذارد .به آن دسته از رفتارهای فراوظیفهای که بر سایر کارکنان و سازمان اثر میگذارد،
رفتارهای شهروندی سازمانی 2گویند و به آن دسته از رفتارهای فراوظیفهای که بر مشتریان تأثیر دارد،
رفتارهای شهروندی کارمند به سمت مشتری 3گفته میشود

).(Chan, Gong, Zhang & Zhou, 2017

مطالعات پیشین نشان دادهاند که رفتار شهروندی منجر به نگرشهای بهتر کارکنان میشود و کارایی و
اثربخشی سازمانی را ارتقا میدهد .این رفتارها به واسطه ارائه پیشنهادات سازنده درباره بهبود خدمات و یا
فرایند ارائه خدمات ،حمایت از سازمان در مقابل واکنشهای منفی ،مشارکت در تبلیغات دهان به دهان و
بازخورد احساسات و ادراک مشتری یا ارباب رجوع به سازمان و یا کمک به سایر همکاران در انجام
وظایف محوله ،توان سازمان را به منظور اثربخشی سازمان افزایش میدهد & (Eddleston, Kellermanns

________________________________________________________________
1 . Employees’ Positive Task Related Extra- Role Behaviors
2 . Organizational Citizenship Behavior
3 . Employee Citizenship Behavior Towards Customer
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) .Kidwell, 2018از این رو ،مطالعات بسیاری به بررسی تاثیررفتارشهروندی سازمانی در اثربخشی و
موفقیت سازمان پرداختهاند .از طرفی دیگر ،عدهای از محققان در دو دهه گذشته ،به نقش مهم رفتارهای
شهروندی کارکنان به سمت مشتری که نوع نسبتاً باالیی از عملکرد فراوظیفهای کارمند تلقی میگردد،
توجه کردهاند .این رفتارها ،عملکرد فراوظیفهای کارمند برای ارائه خدمات بهتر چهره به چهره به مشتریان
را نشان میدهد ) .(Chan et al., 2017رفتارهای شهروندی کارکنان به سمت مشتری را میتوان شامل
رفتارهای فراوظیفهای رفتاری (مثل :توجه و احترام ویژه به مشتری ،نشان دادن صبر و تحمل باال در مقابل
درخواستهای مکرر و بد رفتاریهای احتمالی مشتری و  )...و رفتارهای فراوظیفهای مرتبط به کار کارکنان
(شامل رفتارهای انطباقی و پیش نگر) دانست ).(Griffin, Parker & Mason, 2010

انطباق پذیری ،فرایند سازگار شدن با شرایط و وضعیت جدید بسته به هر مورد ،به منظور پاسخدهی مناسب
است .در ادبیات تحقیق ،انطباق پذیری به عنوان تواناییهایی اعم از دانش ،مهارت و ویژگیهای فردی که بر
قابلیت فرد به منظور مشارکت در رفتارهای انطباقی فرد تأثیر میگذارد ،معرفی شده است

(Jundt, Shoss

) .& Huang, 2015با توج ه به این توصیف ،رفتار انطباق پذیر به میزان واکنش مثبت افراد به اوضاع و
شرایط غیرقابل انتظار در محیط کار با قصد مساعدت و همکاری اشاره دارد ) .(Griffin et al., 2010به
طور خاص ،این گونه رفتارها در سازمان به واکنشهای رفتاری متناسب با نیازها و خواستههای مشتریان
اشاره دارند که از طریق اولویت بندی مجدد انجام کارها و تغییرات الزم در هر زمان صورت میگیرد
) .(Nguyen et al., 2017; Ghitulescu, 2013بنابراین ،رفتار انطباقی به هر گونه پاسخ مثبت کارمند به
تقاضاهای غیرمنتظره مشتری در هر اوضاع و شرایطی از فرایند انجام امور مربوط به مشتری گفته میشود
) .(Strauss, Griffin, Parker & Mason, 2015اگر کارکنان خدماتی ،در ارائه رفتارهای انطباقی توانمند
باشند ،از طریق پاسخگویی به نیازهای مشتریان ،موجب رضایت مشتریان خواهند شد ،از این رو ،احتمال
اینکه مشتری راضی تمایالت رفتاری مثبتی همچون رفتارهای مشارکت جویانه به سمت کارمند یا سازمان
نشان دهد ،افزایش خواهد یافت ).(Babakus, Yavas & Ashill, 2009

از طرفی دیگر ،رفتارهای پیش نگر درباره ایجاد یا کنترل یک شرایط به منظور واکنش مناسب به وضعیتی
است که اتفاق افتاده یا خواهد افتاد .صاحبنظران ،رفتار پیش نگر در سازمان را به عنوان اقدامات پیش
گیرانه به منظور بهبود وضعیت فعلی یا ایجاد اهدافی جدید برای به چالش کشیدن وضعیت موجود نسبت به
انطباق ناخواسته با شرایط حاضر تعریف کردهاند ) .(Parker, Bindl & Strauss, 2010بنابراین رفتارهای
پیش نگر شامل هدفگذاری و تغییرات خودخواسته برای حل مسائل ،ارائه و اعمال راهکارهای بهبود
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شرایط یا قبول مسئولیت بلندمدت بعضی امور است .در واقع کارکنان پیش نگر سعی بر کنترل و شکل
دهی شرایط دارند به جای اینکه تسلیم آن گردند ) .(Fuller, Marler & Hester, 2006این گونه رفتارها،
مشتری محوربوده و شامل ارائه راههایی برای پیش بینی نیازها و خواستههای مشتری است و الزاماً به معنی
پیشنهاداتی برای تغییر شرایط و مقررات کار در گروه یا سازمان نیست ) .(Nguyen et al., 2017رفتارهای
پیش نگر ،اقداماتی فراتر از وظایف رسمی به منظور ارائه خدمات بهتر به مشتری محسوب میگردند .یعنی
عالوه بر این که فرد وظایف قانونی خویش را برای ارائه خدمات انجام میدهد به طور داوطلبانه دست به
اقداماتی می زند که بر پایه مراودات انسانی و اجتماعی بوده و در نهایتاً منجر به درک مشتری از کیفیت
باالی خدمات میگردد ).(Parker et al., 2010; Fuller et al., 2006
سرمایه روانشناختی مثبت

همانند سرمایه انسانی و اجتماعی ،سرمایه روانشناختی مثبت میتواند مدیریت و سرمایه گذاری شود.
برخالف سرمایههای سنتی مالی ،سرمایههای روانشناختی میتوانند با هزینه نسبتاً کمی بدست آید.
یوسف-مورگان و لوتانز ( )2013بر اهمیت سرمایه روانشناختی به عنوان یک منبع روانشناختی چند
بعدی مثبت تاکید میکنند ،چون از افراد قهرمانانی میسازد که میتوانند عملکرد فوق العاده از خود نشان
داده و به رشد سایرین کمک کنند .سرمایه روانشناختی مثبت به عنوان متغیر اصلی در رفتار سازمانی مثبت
گرا ،شکلی از مثبت گرایی در سطح فردی و جمعی است .سرمایه روانشناختی مثبت ،به منابع انگیزشی
تحول پذیر مثبت فردی و یا جمعی اطالق میشود ،که میتواند به رفتارها و عملکردهای فراتر از انتظار
منجر گردد ) .(Clapp-Smith, Vogelgesang & Avey, 2009بر اساس ویژگی علمی رفتار سازمانی
مثبت گرا که شامل تحول پذیری ،قابلیت اندازه گیری و مدیریت پذیری است ،سرمایه روانشناختی مثبت،
به عنوان تعامل فزاینده بین منابع مثبت امیدواری ،کارآمدی ،انعطاف پذیری و خوش بینی در نظر گرفته
شده است .امیدواری یعنی پشتکاری در رسیدن به هدف و تغییر جهت در راه رسیدن به اهداف در صورت
نیاز .کارآمدی یعنی داشتن اعتماد به نف

و تالش برای غلبه بر چالشهای کاری .انعطاف پذیری یعنی تاب

آوری و برگشت پذیری و حتی فراتر از آن خیز برداشتن به سمت موفقیت در شرایط به ستوه آمدن در
برابر مشکالت و بدبیاری .خوش بینی یعنی داشتن دیدگاه مثبت نسبت به موفق شدن در زمان حال و آینده
).(Luthans, Avolio, Avey & Norman, 2007

چهار منبع روانشناختی تشکیل دهنده سرمایه روانشناختی ،مکانیزمی را بوجود میآورند که به واسطه آن
میتوان توضیح داد چگونه سرمایه روانشناختی باعث ایجاد نتایج مثبت میشود .مثالً افراد دارای سرمایه
روانشناختی باال ،مطمئن هستند که میتوانند حتی در محیط نامطمئن و در حال تغییر وظایفشان را به
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صورت موفقیت آمیزی انجام دهند .آنها خوش بینانه موفقیت را به دالیل درونی و پایدار نسبت میدهند و
امیدوارند که موفق شوند ،لذا هرگز دست از تالش بر نمیدارند .نهایتاً ،این افراد در مواجهه با مشکالت از
خود انعطاف نشان داده ،راه کاری برای حل مشکل و خروج از بحران یافته و بدین طریق از زیر بار
مشکالت ،سربلند بیرون میآیند .افرادی که دارای سرمایه روانشناختی باالیی هستند مقادیر زیادی منابع
تحول پذیر انگیزشی و شناختی در اختیار دارند و میتوانند در نقشهای مختلفشان پشتکاری جدی داشته و
بر مشکالت فائق آیند ).(Youssef-Morgan & Luthans, 2013
نتایج یک مطالعه فراتحلیلی نشان داد که سطح باالی سرمایه روانشناختی در محیط کار با نتایج مثبتی
ازجمله عملکردهای وظیفهای و فراوظیفهای  ،رضایت ،تعهد و رفاه کارکنان رابطه مثبت و با نتایجی نظیر
منفی گرایی ،استرس ،اضطراب ،جا به جایی شغلی و رفتارهای مخرب کارکنان رابطه منفی دارد

(Avey

) .et al., 2011عالوه بر تاثیرسرمایه روانشناختی بر عملکرد ،محققان قائل به اثر سرایتی سرمایه
روانشناختی بر سایر سطوح سازمانی هستند .بر اساس اصول تئوری سرایت اجتماعی ،1نگرشها و
اعتقادات افراد ،تحت تأثیر نگرشها و اعتقادات کسانی است که با آنها در تماس هستند .اثر سرایتی
توضیح میدهد که چگونه سرمایه روانشناختی ،مثبت گرایی را در بین افرادی که با یکدیگر در تماس
هستند افزایش میدهد .در محیطهای خدمات و فروش که افراد مختلف اعم از مدیران  ،کارکنان و
مشتریان در تماس با یکدیگر هستند ،سرمایه روانشناختی میتواند مثبت گرایی را در بین افراد مختلف
منتشرکند

).(Dawkins, Martin, Scott & Sanderson, 2015

رفتارهای مشارکت جویانه مثبت مشتری

محققان به روشنی ثابت کردهاند که رفتار مشارکت جویانه افراد با انواع پیامدهای مثبت فردی و
سازمانی رابطه دارد ) .(Albrecht, Breidahl & Marty, 2018مطالعات اولیه درباره مدیریت ارزش
مشتری ،بر رضایت ،نگهداری و افزایش خرید مشتری تاکید داشته است ،در حالیکه تعامل مشتری با
سازمان فراتر از این مراوده است .امروزه محققان و متخصصان بطور قابل توجه ای به نقش و اهمیت روابط
مشتری از طریق مشارکت آنها به منظور حفظ و منفعت بلندمدت سازمان ،تاکید دارند .(Kumar, Rajan,
) Gupta, & Dalla Pozza, 2019مشارکت مشتری ،نقش مهمی از طریق ارائه بازخورد و پیشنهادات
سازنده به سازمان و یا معرفی و پیشنهاد سازمان به سایرین (اعم از دوستان ،خویشاوندان و )...در موفقیت
________________________________________________________________
1 . Social Contagion Theory
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سازمان ،بازی میکند .به طور کلی این رفتارها منافع بلند مدت سازمان را تأمین خواهند کرد ،بدین گونه
که رفتارهای مشارکت جویانه مشتری در شناسایی فرصتها و تهدیدات ،نیازهای مشتریان و کاهش
هزینههای تبلیغاتی سازمان نقش موثری داشته و نهایتاً موجبات مزیت رقابتی را فراهم میسازند

(Brodie,

) .Hollebeek, Jurić & Ilić, 2011درباره مفهوم رفتارهای مشارکت جویانه مثبت مشتری دیدگاههای
متفاوتی وجود دارد .برودی و همکاران ( )2011رفتارهای مشارکت جویانه مشتری به سمت سازمان را با
مفاهیم سنتی آن یعنی مشارکت مشتری و درگیری مشتری متفاوت میدانند .آنها این گونه رفتارها را یک
نوع وضعیت روانشناختی میدانند که دارای ابعاد شناختی ،احساسی و رفتاری است .به طورکلی،
رفتارهای مشارکت جویانه مثبت ،به رفتارهای داوطلبانه و بصیرتی (منظور رفتارهای آگاهانه و همراه با فهم
و درایت) مشتری به سمت سازمان گفته میشود که به منظور جبران خدمات سازمان صورت گرفته و در
موفقیت سازمان مؤثر است ).(Kumar et al., 2019

پیشینه تحقیق

شانکر و همکاران ( ) 2017در تحقیق خود به بررسی رابطه جو سازمانی با عملکرد سازمان با توجه به
نقش میانجی رفتار نوآورانه مدیران پرداختند .یافتههای آنها بر اساس  212مدیر شرکتهای دولتی
مالزیایی نشان داد عالوه بر اینکه ،جو سازمانی حمایتی از نوآوری بر رفتارهای کاری نوآورانه مدیران و
عملکرد سازمانی تأثیر دارد ،رفتارهای نوآورانه کاری مدیران ،نقش میانجی در رابطه بین جو سازمانی برای
نوآوری و عملکرد سازمانی دارد .نتیجه این مطالعه ثابت کرد که اگر سیاستها و خط مشیهای سازمان به
گونهای تدوین شوند که از ایدهها و روشهای جدید کارکنان استقبال کنند ،افراد توجه بیشتری به ارائه و
انجام روشهای نوین خواهند کرد و زمان بیشتری را بدین منظور تخصیص خواهند داد که نهایتاً موجب
افزایش عملکرد سازمانی خواهد شد .رسولی ( )2014در مطالعهای تحت عنوان بررسی نقش مداخله گر
جو سازمانی در ارتقای نوآوری مدیریتی ،با گردآوری دادهها از  163نفر از مدیران و صاحبنظران
مدیریتی در دانشگاه پیام نور ،نشان داد که جو سازمانی مناسب و سازنده از طریق ایجاد احساسات مثبت
و ارتقا سرمایه روانشناختی ،میزان اثرگذاری ارزشهای مدیریتی بر نوآوری مدیریتی را تقویت میکند.
تسائو ،هسائو و لین ( )2019در مطالعهای به بررسی رابطه محیط کاری با درگیری کارکنان با توجه به اثر
میانجی و تعدیلی سرمایه روانشناختی در کشور تایوان پرداختند .آنها با گردآوری دادهها از  315کارمند
شرکتهای مسافرتی ،هتلها و شرکتهای هواپیمایی ،تائید کردند که سرمایه روانشناختی در رابطه بین
محیط کاری و درگیری کاری کارکنان هم نقش میانجی و هم نقش تعدیلی دارد .آنها مشخص کردند
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که کارکنان با سرمایه روانشناختی باال ،بدلیل ویژگیهای درونی خود کارکنان را به درگیری شغل و نهایتاً
عملکرد بهتر برانگیخته میکنند .لوتانز و همکاران ( )2008در تحقیقی با سه گروه متفاوت دانشجویان به
تعداد  404نفر ،کارکنان به تعداد  163نفر و متخصصان و تکنسینها به تعداد  288نفر ،به بررسی رابطه جو
سازمانی حمایتی و عملکرد کارکنان پرداختند .یافتههای آنان تائید کرد ،عالوه بر اینکه جوسازمانی
حمایتی و سرمایه روانشناختی بر رضایت ،تعهد و عملکرد کارکنان تأثیر دارد ،سرمایه روانشناختی نقش
میانجی در رابطه بین جوسازمانی حمایتی و نگرش و رفتار کارکنان دارد .وولی و همکاران ( )2011در
مطالعهای با  828کارمند سازمانها و صنایع کشور نیوزلند نشان دادند ،ضمن اینکه سبک رهبری اصیل بر
جو کاری مثبت و سرمایه روانشناختی اثر دارد ،جو کاری مثبت بر سرمایه روانشناختی نیز تأثیر مستقیم
دارد .به عالوه یافتههای آنها نقش میانجی جو کاری مثبت در رابطه بین رهبری اصیل و سرمایه
روانشناختی را تائید کرد .نعامی و همکاران ( )2016در مطالعهای به بررسی نقش میانجی جهت گیری
هدف یادگیری در سطوح فردی ،تیمی و سازمانی در تبیین اثر رهبری تحولی بر عملکرد انطباقی
کارکنان پرداختهاند .جامعه آماری تحقیق شامل تمام کارکنان یک شرکت خدماتی با  7شعبه و نمونه
آماری شامل  175نفر بودند که به روش نمونهگیری چند مرحلهای انتخاب شدند .یافتههای تحقیق نشان
داد ،جهت گیری فردی و سازمانی ،میانجیهای مناسبی در تبیین تأثیر رهبری تحولی بر عملکرد انطباقی
محسوب میشوند .زاهد بابالن و کریمیان پور ( )2018در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه بین رهبری
توزیعی و سرمایۀ روانشناختی با تعهد به تغییر با میانجیگری خودکارآمدی تغییر در کارکنان پرداختند.
نمونه آماری تحقیق شامل  180نفر از کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی بوده است .یافتههای آنان نشان داد
که سرمایه روانشناختی بر خودکارآمدی تغییر ،اثر مثبت و مستقیم دارد .حدادیان و محمدزاده ()2016
در مطالعهای به بررسی نقش میانجی سرمایه روانشناختی در رابطه بین تعارض کار -خانواده و فرسودگی
شغلی پرداختند .نمونه آماری شامل  180نفر از کارکنان بانکهای شهرستان گناباد بود .یافتههای آنان تائید
کرد که ،عالوه بر اثر مستقیم سرمایه روانشناختی بر فرسودگی شغلی ،سرمایه روانشناختی در رابطه بین
تعارض کار -خانواده و فرسودگی شغلی نقش میانجی دارد.
چارچوب مفهومی و فرضیهها

در تحقیق حاضر ،به منظور تبیین روابط میان متغیرها و مدل مفهومی تحقیق (شکل  ،)1از تئوری تبادل
اجتماعی استفاده شده است .بر اساس این تئوری ،زمانی که فردی مشاهده میکند شخصی به طور
داوطلبانه و فراتر از وظایفش ،به هرطریقی سعی برکمک به او دارد تا منافع اش را برآورده سازد ،خود را
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متعهد و موظف میداند که کمکهای دریافت شده از طرف آن شخص را با رفتارهای متقابل به سمت آن
فرد یا سازمانی که فرد در آنجا مشغول بکار است ،جبران نماید .بنابراین ،شخص سعی میکند به
طورمستقیم یا غیرمستقیم از طریق بازخورد مثبت به فرد یا سازمان ،ارائه پیشنهادات سازنده ،انجام رفتارهای
فراوظیفهای و غیره ،اقدام به جبران نماید ) .(Cook, Cheshire, Rice & Nakagawa, 2013مطابق تئوری
مذکور ،میتوان نتیجه گرفت ،وقتی کارکنان سیاستها و مقررات سازمان را حمایت کننده دریافت
میکنند ،نوعی احساس تعهد و دِین نسبت به سازمان در آنان ایجاد میشود که آنها را ترغیب میکند تا
از طریق رفتارهای فراوظیفهای مرتبط به کار (یعنی رفتارهای انطباقی و پیش نگر) سعی بر جبران نمایند .به
همین منوال ،مشتریان با مشاهده رفتارهای فراوظیفهای مثبت کارکنان به سوی خود ،با نشان دادن رفتارهای
مشارکت جویانه مثبت ،سعی بر جبران رفتار کارکنان خواهند داشت.
با توجه به بحث فوق ،مدل مفهومی (شکل )1و فرضیههای پژوهش به شرح زیر میباشند:
 -1جو سازمانی حمایتی رابطه مثبت با رفتار انطباقی کارمند دارد.
 -2جو سازمانی حمایتی رابطه مثبت با رفتار پیش نگر کارمند دارد.
 -3رفتار انطباقی کارمند رابطه مثبت با رفتار مشارکت جویانه مثبت کارمند دارد.
 -4رفتار پیش نگر کارمند رابطه مثبت با رفتار مشارکت جویانه مثبت کارمند دارد.
 -5رفتار انطباقی کارمند نقش میانجی در رابطه بین جو سازمانی حمایتی و رفتار مشارکت جویانه مثبت
کارمند دارد.
 -6رفتار پیش نگر کارمند نقش میانجی رابطه بین جو سازمانی حمایتی و رفتار مشارکت جویانه مثبت
کارمند دارد.
 -7سرمایه روانشناختی مثبت اثر تعدیلی در رابطه بین جو سازمانی حمایتی و رفتار انطباقی کارمند دارد.
 -8سرمایه روانشناختی مثبت اثر تعدیلی در رابطه بین جو سازمانی حمایتی و رفتار پیش نگر کارمند دارد.
روش شناسی پژوهش

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها توصیفی -پیمایشی محسوب میشود.
جامعه آماری شامل کارکنان و مشتریان  60شرکت بیمه و به تفکیک  20شرکت در هر یک از استانهای
مازندران ،گلستان و تهران بوده است .دادهها با استفاده از ابزار پرسشنامه و به روش تصادفی طبقهای و در
دسترس ،میان نمونهها توزیع و جمع آوری شد .روش کار به این صورت بود که با توجه به ماهیت
متغیرهای مورد بررسی ،جامعه آماری به دو طبقه کارکنان و مشتریان تقسیم شد ،سپ

به نسبت مساوی
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تعداد  600پرسشنامه بین کارکنان و  600پرسشنامه بین مشتریان  60نمایندگی شرکتهای بیمه ،توزیع
گردید .پرسشنامههای کارکنان به طور تصادفی بین کارکنان و پرسشنامههای مشتریان با روش در دسترس،
بدین صورت که به محض ورود هر مشتری به شرکت ،میان آنان توزیع شد .از تعداد  537پرسشنامه
برگشت شده توسط کارکنان 513 ،مورد آنها کامل و قابل استفاده بود که در تحلیل دادهها اعمال شد.
همچنین  560پرسشنامه مشتریان جهت تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفت.
رفتارهای فراوظیفهای مثبت مرتبط به کار
رفتار فراوظیفهای مثبت مشتری
رفتار مشارکت
جویانه مثبت مشتری

رفتارهای
انطباقی

جو سازمانی
حمایتی

رفتارهای
پیش نگر
سرمایه
روانشناختی مثبت

خوش بینی
انعطاف پذیری

کارآمدی
امیدواری

ی

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

به منظورگردآوری دادههای مربوط بههه سههرمایه روانشههناختی مثبههت ،از پرسشههنامه  12سههوالی لوتههانز و
یوسف ( ،)2007جو سازمانی حمایتی راگ و همکاران ( )2001با  12سؤال ،بر اسههاس مقیههاس  6گزینهههای
لیکرت (از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم) ،استفاده شد که توسط کارکنان پاسخ داده شههدند .بههه عههالوه ،از
پرسشنامههای رفتارهای انطباقی گووینر ( )2005با  10سؤال ،رفتارهای پیش نگر رنک ( )2007با  7سؤال و
رفتارهای مشارکت جویانه مثبههت مشههتری ورالی و همکههاران ( )2014بهها  8سههؤال ،بهها مقیههاس  7گزینهههای
لیکرت (از کامالً مههوافقم تهها کههامالً مخههالفم) اسههتفاده شههد کههه توسههط مشههتریان پاسههخ داده شههدند .پایههایی
پرسشنامهها با استفاده از آلفای کرونباخ و روایی آنها با دو روش روایی سازه همگرا و واگرا اندازه گیری
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شدند .یافتههای مربوط به پایایی و روایی پرسشنامهها در جدول  1نشان داده شده اسههت .جهههت تجزیههه و
تحلیههل دادهههها از روش معههادالت سههاختاری و نرمافزارهههای  SPSS 24و  Amos 23و همچنههین روش
رگرسیون با استفاده از برنامه  Process Macroاستفاده شد.
جدول( :)1نتایج پایایی و روایی پرسشنامهها

متغیرها

متوسط
واریانس
استخراج
شده

جو سازمانی

0/56

0/94

سرمایه روانشناختی مثبت

0/58

0/94

پایایی
مرکب

جو
سازمانی

رمایه
روانشناختی
مثبت

رفتارهای
انطباقی

رفتار
پیش
نگر

رفتار
مشارکت
جویانه
مثبت
مشتری

0/74
0/25

**

0/76
**

رفتار انطباقی

0/55

0/89

0/26

**

0/66

رفتار پیش نگر

0/56

0/92

0/20

**

0/63

رفتار مشارکت جویانه مثبت
مشتری

0/76

0/96

0/17

**

0/37

0/74

**

0/65

**

**

0/60

**

0/74
0/66

**

0/87

** .همبستگی در سطح  0/01معنی دار است.

بر اساس روایی همگرا اگر متوسط واریان
مبتنی بر شان

استخراج شده) 1از شاخصهای هر متغیر بیشتر از واریان

یعنی ) (AVE>0.5و پایایی مرکب 2بیشتر از  0/7باشد ،میزان روایی مورد تائید است

) .(Fornell & Larcker, 1981همانطور که در جدول  1مشاهده میگردد AVE ،تمامی متغیرها باالتر از
 0/5و پایایی مرکب نیز باالتر از  0/7میباشد و این نشان دهنده روایی همگرای متغیرهای تحقیق میباشد.
به عالوه فورنل و الرکر ( )1981بیان میکنند که اگر میزان پایایی مرکب ) (CRبرآورد شده متغیرها،
باالتر از ضرایب همبستگی میان متغیرها باشد ،روایی واگرای متغیرهای مورد مطالعه مورد تائید است.
بنابراین از آنجائیکه ضرایب درج شده در ستون پایایی مرکب (جدول  1را ببینید) ،باالتر از ضرایب
همبستگی میان متغیرهای مورد مطالعه هستند ،میتوان نتیجه گرفت که روایی متغیرهای تحقیق مورد تائید
است.
________________________________________________________________
1. Average Variance Extracted
2. Composite Reliability
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یافتههای پژوهش

نتایج ناشی از آمار توصیفی دادهها جهت وضعیت جمعیت شناختی نمونهها بههدین شههرح اسههت :از 513
پرسشنامه استفاده شده برای تحلیل دادههای مربوط به کارکنان ،مردان  )%64( 329و زنان  184نفر ،دیپلم و
پائین تر  ،)%14( 73لیسان

 )%47(242و فوق لیسان

و باالتر  198نفر بودند .همچنین  241نفر( )%47زیههر

 10سال 170 ،نفر ( )%33بین  11-20و مابقی  102نفر باالی  20سال سههابقه کههار بودنههد .بههه عههالوه ،از 560
پرسشنامه که برای تحلیل دادههای مربوط بههه مشههتریان اسههتفاده شههد ،مههردان  )%57( 319و زنههان  241نفههر،
دیپلم و پائین تر  ،)%37( 208لیسان

 )%41(229و فوق لیسان

و باالتر  123نفر بودند .همچنههین رده سههنی

مشتریان شامل 125 :نفر( )%22بین  20-29سال 225 ،نفر ( )%40بین  132 ، 30-39نفر ( )%24بین  40-49و
مابقی  78نفر 50 ،سال و باالتر بودند.
آزمون فرضیههای مستقیم و میانجی

جهت آزمون فرضیات مستقیم و میانجی پژوهش ،از روش معادالت ساختاری و نرم افزار اموس 24
استفاده شد .بطورکلی قبل از ارزیابی هر مدل ساختاری ،بایستی متناسب بودن هر مههدل ،جهههت اطمینههان از
اینکه مدل به درستی و بطور مناسب مجموعه کاملی از روابط علی را نشههان میدهههد یهها نههه ،ارزیههابی شههود.
برازش کلی مدلهای اندازه گیری ،با استفاده از چندین شاخص نیکویی برازش (که میزان حمایت دادهها
را از مدل مفهومی میسنجند) قضاوت می شوندکه عبارتند از :نسبت درست نمایی کای دو ( ،)X2نسبت
کای دو به درجه آزادی ( ،)X2/dfشاخص نیکویی برازش ،)GFI( 1ریشه دوم میههانگین مربعههات خطهای
برآورد ،)RMSEA( 2شاخص بههرازش تطبیقههی ،)CFI( 3شههاخص بههرازش هنجههار شههده ،)NFI( 4شههاخص
برازش فزاینده ،)IFI( 5ریشۀ دوم میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده )SRMR( 6و غیره (اسچرایبر و
همکاران .)2006 ،به نظر کالین ( )2015در هر پژوهشی ،حداقل شاخصهای برازش کههه بایسهتی گهزارش
شوند عبارتند از :نسبت کای دو به درجه آزادی (بایستی کمتر  3باشد) ،شاخص برازش تطبیقههی (بایسههتی
بزرگتر یا مساوی  0/90باشد) ،ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد (بایسههتی کمتههر از  0/08باشههد) و
________________________________________________________________
1 . Goodness-of- Fit Index
2 . Root Mean Square Error of Approximation
3 . Comparative Fit Index
4 . Normed Fit Index
5 . Incremental Fit Index
6 . Standardized Root Mean Square Residual
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ریشۀ دوم میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده (بایستی کمتر از  0/08باشد) .از ایههن رو ،بههرازش مههدل
پژوهش حاضر ،تناسههب خههوبی را بههر اسههاس مناسههب بههودن شاخصهههای، NFI = 0/91 ،χ2/df = 2/46 :
 SRMR = 0/063 ،CFI =0/916 ، IFI =0/93و  ، RMSEA =0/059ثابتتت کتترد .بنتتابرای نیکههویی
برازش مدل ساختاری مربوط به فرضیههای مستقیم و میانجی تأیید میشوند.
اثرات مستقیم و میانجی بین متغیرها با استفاده از تکنیک جایگزینی تصادفی نمونهههها 1و فاصههله اطمینههان بهها
انحراف تصحیح شده  ، %95جهت کاهش انحرافههات آمههاری ناشههی از پراکنههدگی نمونهههها

& (Cheung,

) ،Lau, 2008; Jones, Taylor & Bansal, 2008آزمون شد .نتایج آزمون ارائه شده در جدول  ،2با توجه
به ضرایب مسیر هر فرضیه در سطح معنی داری  %95و مقدار معناداری ( )t- valueبزرگتر از  ،1/96نشههان
می دهندکه جو سازمانی حمایت شده با رفتارهههای انطبههاقی و پههیش نگههر کارکنههان (فرضهیههای  1و  ،)2و
همچنین رفتارهای انطباقی و پیش نگر کارکنان با رفتارهای مشارکت جویانه مثبت مشتری (فرضیههای  3و
 )4رابطه معنی داری دارند .به عالوه ،یافتههای پژوهش ،نقش میانجی سرمایه روانشناختی مثبههت در رابطههه
بین جو سازمانی حمایت شده با رفتارهای انطباقی و پیش نگر کارکنان (فرضیههای  5و  ،)6را مههورد تائیههد
قرار داده است.
جدول( :)2نتایج آزمون فرضیات مستقیم و غیرمستقیم
فرضیات

روابط متغیرها

فرضیه1
فرضیه2
فرضیه3
فرضیه4
فرضیه5
فرضیه6

جو سازمانی حمایتی
جو سازمانی حمایتی
رفتار انطباقی
رفتار پیش نگر
جو سازمانی حمایتی
جو سازمانی حمایتی

رفتار انطباقی
رفتار پیش نگر
رفتار مشارکت جویانه مثبت
رفتار مشارکت جویانه مثبت
رفتار مشارکت جویانه مثبت
رفتار انطباقی
رفتار مشارکت جویانه مثبت
رفتار پیش نگر

ضریب
تأثیر

مقدار معنی
داری

0/25
0/23
0/34
0/46
0/33
0/38

**6/71
**4/33
**7/24
***9/49
**6/85
***7/97

**p<.01. ***p<.001.

آزمون فرضیههای تعدیلی

روش رگرسیون ناپارامتریک با برنامه  Process macroبرمبنای ، Spssکه توسط هی

( )2013طراحی

شده است ،جهت آزمون فرضیههای تعدیلی استفاده شد .این برنامههه زمههانی کههه هههدف تحقیههق توصههیف و
________________________________________________________________
1 . Bootstrapping Technique
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درک ماهیت مشروط مکانیزمهایی است که از طریق آن یک متغیر اثر خود را بر سایر متغیرها به هر شکلی
اعم از مستقیم و غیرمستقیم (میانجی یا تعدیلی) منتقههل میکنههد ،اسههتفاده میگههردد

(Grimmer & Miles,

) . 2017مطابق این روش ،برای تعیین میزان اهمیت و معنی داری رابطه بین متغیرها ،عالوه بر اینکه ضههریب
تأثیر میبایستی در دامنه اطمینان تعیین شده باشد ،میزان خروجیهای دامنه اطمینان نبایستی عههدد صههفر را در
برگیههرد ) .(Grimmer, Grimmer & Mortimer, 2018همههانطور کههه نتههایج ناشههی از آزمههون فرضهیههای
تعدیلی (فرضیههای  7و  )8در جدول  3نشان میدهد ،از آنجائیکه ضریب تأثیر مربوط به هر فرضیه و اینکه
میزان ضرایب مذکور در دامنه اطمینان تعیین شده قرار دارد و همچنین با توجه به اینکه دامنههههای اطمینههان
تعیین شده ،مقدار صفر را دربر نمیگیرند ،میتوان نتیجه گرفت که سرمایه روانشناختی مثبت در تعامل بهها
جو سازمانی حمایتی بر رفتارهای انطباقی با ضریب  ،0/29و رفتارهای پیش نگر کارکنان بهها ضههریب ،0/38
تأثیر دارد .بنابراین ،فرضیههای  7و  8پژوهش ،تائید میشوند.
جدول ( :)3نتایج آزمون فرضیههای با متغیر تعدیلی
فرضیات

متغیر وابسته

روابط تعاملی متغیرها

فرضیه 7
فرضیه 8

رفتار انطباقی
رفتار پیش نگر

جو سازمانی حمایتی * سرمایه روانشناختی
مثبت
جو سازمانی * سرمایه روانشناختی مثبت

ضریب
تأثیر

دامنه اطمینان
%95
پائین

***0/29
***0/38

0/18
0/26

بال
0/42
0/64

***p<.001.

در راستای فرضیه  ،7شکل  ،2افزایش خطی رفتارهای انطباقی کارکنان در نتیجه تعامل بین جو سازمانی
حمایتی و سرمایه روانشناختی مثبت ،در هر سه سطح (پائین ،متوسط و باال) ،را نشان میدهد .این نتیجه
نشان میدهد ،که شیب اثر مشروط جو سازمانی حمایتی در تعامل با سرمایه روانشناختی مثبت ،بر
رفتارانطباقی کارکنان در سطوح باالتر نسبت به سطوح پائین ،تندتر است .این بدین معناست که سرمایه
روانشناختی مثبت اثر تعدیلی در رابطه بین جو سازمانی حمایتی و رفتارهای انطباقی کارکنان ایفا میکند،
بدین صورت که در سطوح باالتر از سرمایه روانشناختی مثبت ،رابطه بین جو سازمانی حمایتی و رفتارهای
انطباقی تقویت میشود .به طور مشابه در راستای فرضیه  ،8شکل  ،3افزایش خطی رفتارهای پیش نگر
کارکنان در نتیجه تعامل بین جو سازمانی حمایتی با سرمایه روانشناختی مثبت در هر سه سطح (پائین،
متوسط و باال) ،را نشان میدهد .این آشکار میسازد ،عالوه بر این که شیب اثر مشروط جو سازمانی
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حمایتی در تعامل با سرمایه روانشناختی مثبت ،بر رفتارهای پیش نگر مثبت است ،در سطوح متوسط و باال
نسبت به سطح پائین تر ،این شیب تندتر است ،و در سطح باالتر از متوسط ،این شیب تندتر میباشد.

شکل  :2اثر تعدیلی سرمایه روانشناختی مثبت در رابطه بین جو سازمانی حمایتی و رفتارهای انطباقی کارکنان

شکل  :3اثر تعدیلی سرمایه روانشناختی مثبت در رابطه بین جو سازمانی حمایتی و رفتارهای پیش نگر کارکنان

بحث و نتیجه گیری

هدف مطالعه حاضر ،بررسی تأثیر جو سازمانی حمایتی بر رفتار مشارکت جویانه مثبت مشتری از طریق
رفتارهای فراوظیفهای مثبت مرتبط به کار(یعنی پیش نگر و انطباقی) کارکنان با توجه به نقش تعدیلی
سرمایه روانشناختی مثبت کارکنان در شرکتهای بیمه بوده است .نتایج بدست آمده از آزمون فرضیههای
اول و دوم پژوهش نشان داد که ،جوسازمانی حمایتی بر رفتارهای پیش نگر و انطباقی کارکنان تأثیر مثبت
دارد .این نتایج ،هم راستا با یافتههای لوتانز و همکاران ( )2008مبنی بر تأثیر جوسازمانی حمایتی بر
عملکرد کارکنان ،و یافتههای جانگ و رویتر ( ،)2004مبنی بر اثرحمایت درون سازمانی بر عملکرد
انطباقی و پیش نگر کارکنان ،میباشد .بنابراین ،جوسازمانی حمایتی یک منبع سازمانی است که میتواند بر
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توانایی و انگیزه کارکنان جهت درگیر شدن در وظایفی که نیازمند تواناییهای شناختی و کنترل شغلی
هستند تاثیرگذار باشد.کارکنانی که جو سازمانشان را به صورت یک جو حمایتگر درک میکنند ،منابع
مورد نیاز برای انجام وظایف سازمانیشان افزایش یافته و قادر خواهند بود فراتر از وظایفشان بیندیشند و
راههای ابتکاری برای رفع نیازهای مشتریانشان ارائه دهند .عالوه بر این ،بر اساس تئوری تبادل اجتماعی،
زمانی که کارکنان ،جو سازمان را به صورت حمایت از کارکنان خویش درک کنند ،آنان نیز سعی
میکنند این حمایت درک شده را جبران نمایند .لذا کارکنان ممکن است در جبران حمایت سازمان از
آنان ،از خود رفتارهای فراوظیفهای مثبت در راستای وظایفشان همانند رفتارهای پیش نگر و انطباقی نشان
میدهند تا نیازهای مشتریان را مطابق خواست سازمان برآورده کنند .این رفتارها هم برای سازمان و هم
برای مشتریان ارزش افزودهای فراتر از عملکرد رسمی کارکنان دارد.
یافتههای تحقیق در مورد فرضیههای سوم و چهارم ،رابطه بین رفتارهای پیش نگر و انطباقی با
رفتارمشارکت جویانه مثبت مشتری را تأیید میکند .این یافتهها ،سازگار با نتایج مطالعات جانگ و رویتر
( ،)2004راب و لیائو ( )2012و رومن آیاکوبوکی ( ،)2010مبنی بر تأثیر رفتارها و عملکرد کارکنان
خدماتی بر رفتارها و تمایالت مشتری میباشد .بر اساس تئوری تبادل اجتماعی ،وقتی مشتریان مشاهده
میکنند،کارکنان ،وقت و تالش مضاعفی فراتر از وظایف رسمیشان ،جهت ارائه خدمات بهتر و تأمین
خواستهها و نیازهای آنان (مشتریان) صرف میکنند ،سعی در جبران این خدمات از طریق رفتارهای
مشارکت جویانه مثبت خواهند کرد.
نتایج آزمون فرضیههای پنجم و ششم تائید کرد که رفتارهای فراوظیفهای کارکنان (پیش نگر و انطباقی)،
نقش میانجی در رابطه بین جو سازمانی حمایتی و رفتار مشارکت جویانه مثبت مشتری دارد .این نتایج با
یافتههای گارگ و همکاران ( )2019و جانگ و رویتر ( )2004مبنی بر نقش میانجی رفتارهای فراوظیفهای
کارکنان همخوانی دارد .به عالوه ،این نتایج از نظر مفهومی داللت بر آن دارد که ،اگر چه جو سازمانی
حمایتی در راستای حمایت از کارکنان برای پذیرش ریسکهای کاری ،طراحی شده است ،اما از آنجایی
که این جو میتواند کارکنان را تشویق به نشان دادن رفتارهایی فراتر از استانداردهای تعیین شده در شرح
وظایف شغلیشان به منظور بهبود ارائه خدمات نماید ،مشتریان با مشاهده این رفتارها سعی در جبران آن
نموده و رفتار مشارکت جویانه مثبت از خود نشان خواهند داد .این بدان معناست که مشتریان از طریق
رفتارهای انطباقی و پیش نگرکارکنان تحت تأثیر جو حمایتی مثبت سازمان قرار میگیرند.
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نهایتاً ،نتایج آزمون فرضیههای هفتم و هشتم پژوهش ،اثر تعدیلی سرمایه روانشناختی مثبت در رابطه بین
جوسازمانی حمایتی و رفتارهای انطباقی و پیش نگر را تائید کرد .این نتایج سازگار هستند با یافتههای
تسائور و همکاران ( ،)2019و گائو و همکاران ( ،)2018که به بررسی اثر تعدیلی سرمایه روانشناختی در
روابط بین متغیرهای عوامل سازمانی و رفتارهای کارکنان پرداختهاند .به عالوه ،این نتایج همسو با مفهوم
مثبت گرایی در سازمان میباشد که اذعان میکند ،رفتارهای فراوظیفهای مثبت و عملکرد فراتر از انتظار به
واسطه تعامل ویژگیهای تحول پذیر فردی مثبت (مانند سرمایه روانشناختی) و ویژگیهای مثبت سازمانی
مانند فرهنگ و جو سازمانی حمایتی ،بوجود میآیند (لوتانز و یوسف  .)2007همچنین تئوری حفاظت از
منابع ) ،(Hobfoll, 2014یافتههای این فرضیهها را توجیه میکند .این تئوری بیان میکند ،افراد در شرایط
سخت که تحت فشار هستند ،نه تنها مترصد حفظ منابع خود هستند بلکه برای مواجهه با چنین شرایطی،
تمایل به استفاده از منابع محیطی خود دارند تا کمبود منابع خود را جبران نمایند .بنابراین ،وقتی کارکنان با
سرمایه روانشناختی باال ،جو سازمان را به صورت امن و حمایت کننده احساس کنند ،منابع فردی آنها که
شامل کنترل بر شغلشان (اختیار در تصمیم گیری و بصیرت در شغل) است افزایش مییابد .داشتن کنترل
بیشتر برشغل نیز میتواند احتمال درگیری کارکنان در رفتارهای پیش نگر و انطباقی را افزایش دهد
) .(Wilder et al., 2014البته همانطور که در شکلهای  2و 3مشاهده میشود ،مکانیزم تداخل سرمایه
روانشناختی در رفتارهای پیش نگر و انطباقی تا حدی متفاوت است .ضریب تأثیر سرمایه روانشناختی
مثبت در سطوح باالتر بر رفتار پیش نگر قویتر است .دلیل این تفاوت در ماهیت رفتار پیش نگر است که
نیازمند توانمندی فردی بیشتری ،میباشد و کارکنان برای نشان دادن این رفتار ،به دلیل آنکه باید از پیش
برنامه ریزی و فکر کنند به سطح باالتری از سرمایه روانشناختی نیاز دارند.
بر اساس یافتههای پژوهش ،مبنی بر جو حمایتی سازمان از کارکنان ،به مدیران سازمانهای خدماتی،
خصوصاً شرکتهای بیمه ،پیشنهاداتی میگردد ،با اعالم حمایت رسمی و غیررسمی خود از ایدهها و
اقدامات نوآورانه کارکنان در فرایند ارائه خدمات که بر بهبود کیفیت خدمات و رضایت مشتری تأثیر
دارد ،کارکنان را به رفتارهای فراوظیفهای مرتبط به کار مانند انطباقی و پیش نگر ترغیب نمایند .به عالوه
مدیران با بیان اینکه ،اشتباهات ناشی از رفتارهای نوآورانه انطباقی و پیش نگر کارکنان در فرایند انجام
کار ،پیامدهای منفی (همچون تنبیه و توبیخ شفاهی یا کتبی) نخواهد داشت بلکه مورد حمایت و مساعدت
مدیریت و سازمان قرار خواهد گرفت ،میتوانند کارکنان را تشویق و برانگیخته به چنین رفتارهایی نمایند.
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همچنین بر اساس مباحث تئوریک و یافتههای تحقیق ،اگر چه انجام درست وظایف کاری کارکنان
موجب رضایت مشتریان میگردد اما الزاماً منجر به تشویق آنان به نشان دادن رفتارهای فراوظیفهای نخواهد
شد ،درحالیکه اگر مشتریان رفتارهای فراوظیفهای انطباقی و پیش نگر کارکنان را مشاهده کنند تمایل آنان
به نشان دادن رفتارهای فراوظیفهای افزایش خواهد یافت .بنابراین ،به مدیران توصیه میگردد که اوالً توجه
جدی در ایجاد و تقویت جو حمایتی در سازمان داشته باشند .دوما ،شاخصهایی در ارتباط با نشان دادن
رفتارهای فراوظیفهای در ارزیابی عملکرد کارکنان اضافه نمایند که مؤثر بر فرایند ارتقا شغلی کارکنان
گردد .به عالوه ،مدیران میتوانند با اعمال سیاستهای تشویق مادی و معنوی برای رفتارهای فراوظیفهای
کارکنان به طور رسمی و غیررسمی ،نقش موثری در فرهنگ سازی و افزایش تمایل کارکنان به نشان
دادن رفتارهای انطباقی و پیش نگر ایفا کنند.
با توجه به نقش تعدیلی سرمایه روانشناختی مثبت به عنوان یک منبع فردی در رابطه بین جوسازمانی
حمایتی و رفتارهای انطباقی و پیش نگر کارکنان ،پیشنهاد میشود که سازمانهای خدماتی در راستای
تقویت سرمایه روانشناختی کارکنان ،برنامههای آموزشی مناسب را در نظر گیرند .این سازمانها میتوانند
با برگزاری سخنرانیها ،سمینارها و دورههای آموزشی مهارتی ،مشاورهای ،روانشناسی عمومی و اجتماعی
در ارتقا سطح سرمایه روانشناختی کارکنان نقش مهمی ایفا نمایند .به عالوه ،مطالعات جیو و همکاران
( )2018و چن و همکاران ( )2017نشان دادهاند که سطح سرمایه روانشناختی مدیران و سرپرستان قابل
سرایت و تاثیرگذار بر کارکنان میباشد ،از این رو سازمانها بایستی در انتصاب و آموزش مدیران به سطح
و ارتقا سرمایه روانشناختی آنان توجه داشته باشند.
دانش افزایی پژوهش و پیشنهادات آتی

نتایج تحقیق حاضر به چند طریق به دانش افزایی در تحقیقات مربوط به جو سازمانی حمایتی و درک
بهتر از نقش رفتارهای فراوظیفهای کارکنان (شامل انطباقی و پیش نگر) بر رفتارهای داوطلبانه مشتری
(یعنی رفتار مشارکت جویانه) کمک نموده است .اوالً ،یافتهها این تحقیق ،بینش جدیدی را در ادبیات
موضوع از طریق تأثیر جو سازمانی حمایتی بر رفتارهای فراوظیفهای مرتبط با کار کارکنان یعنی رفتارهای
پیش نگر و انطباقی ایجاد کرده است .تاکنون هیچ مطالعهای به بررسی این رابطه نپرداخته بود .دومین دانش
افزایی تحقیق حاضر ،تأیید تأثیر رفتارهای انطباقی و پیش نگر کارکنان بر رفتارهای مشتری است .اگرچه
بعضی از مطالعات قبلی به بررسی رابطه رفتارهای کارکنان در قالب رفتارهای انطباقی و پیش نگر با سایر
متغیرهای مربوط به کارکنان و سازمان پرداختهاند ،هیچ مطالعهای به بررسی رابطه آنها با رفتارهای مشتری
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 بین رفتارهای کارکنان و مشتریان سازمان پلی ایجاد کرده، بنابراین یافتههای مطالعه حاضر.نپرداخته بود
 اگرچه مطالعات معدودی اثر تعدیلی سرمایه روانشناختی را در روابط بین متغیرهای مختلف،ً نهایتا.است
 ولیکن هیچ مطالعهای به بررسی اثر تعاملی سرمایه روانشناختی مثبت و جوسازمانی حمایتی،بررسی کردند
 جو، مطالعه حاضر نشان داد.بر رفتارهای انطباقی و پیش نگر کارکنان به طور مجزا و با هم نپرداخته است
سازمانی حمایتی میتواند مشتریان را به مشارکت مثبت در سازمان سوق دهد که اثرات مهمی بر رفتار
 نتایج همچنین بر نقش تقویت کننده سرمایه روانشناختی مثبت.کارکنان و عملکرد سازمان خواهد داشت
کارکنان به عنوان یک منبع فردی در بهبود رفتارهای پیش نگر و انطباقی کارکنان در رابطه بین جو
.سازمانی حمایتی و رفتارهای فراوظیفهای مثبت مرتبط به کار تاکید کرده است
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